
VERSLAG OC 9 FEBRUARI 2021

1. Voorstellingsronde

Een mooie samenstelling van ouders van peutertjes, kleutertjes en alle leerjaren van de lagere school. Wat een

fijn enthousiasme!

2. Terugkoppeling

A. Pedagogisch project

Obv de input vanuit de ouders op het eerste oudercomité werden er enkele aanvullingen/aanpassingen

gedaan, deze worden door Els overlopen. De belangrijkste wijzigingen gaan over volgende thema’s:

- Onze open houding voor verschillende levensbeschouwingen

- differentiatie op verschillende niveaus

- het plezier van leren/levenslang leren

Zie ook BIJLAGE, de rode puntjes zijn de aanvullingen.

Als oudercomité zijn we enorm blij met de inzet van het schoolteam om deze vernieuwde visie en pijlers te

ontwikkelen en ook de ouders hun input hierin te betrekken. Bedankt!

B. Voorstel nieuwe werking OC

- Format voor de bijeenkomsten per schooljaar

- 2x concrete actiegerelateerde avonden gebaseerd op een onderwerp geselecteerd door de

school (alsook obv wat we voelen dat bij de ouders leeft). Doel: op welke manier kunnen we

als ouders de school binnen dit onderwerp ondersteunen met concrete acties.

- 1x thema-avond met meer abstracte thema’s om informatie te delen en inspiratie op te doen.

Dit thema is relevant voor zowel leerkrachten als ouders. Bvb. pesten, motivatiebevordering,

omgaan met diversiteit, mediawijsheid, … Georganiseerd via laagdrempelige ‘sprekers’, we

denken aan ‘best practices’ vanuit een leerkracht of ouder of iemand viavia (ook om

kostenbesparend te werken). Hiervoor zal een ouderbevraging rondgestuurd worden.

- 1x evaluatie van het werkingsjaar, eventuele terugkoppeling van werkgroepen en een blik

vooruit naar het nieuwe schooljaar.

- Aandacht om ook ad hoc thema’s een plaats te geven via het ‘varia-luik’. Ouders moeten ook

spreekruimte krijgen op de vergaderingen los van de vooropgestelde agenda.

- Platform aan het uitzoeken dat toegankelijk is voor alle ouders en leerkrachten van de school.

3. Werkgroep mobiliteit

Micha, Koen, Lien en Annekatrien vormen de werkgroep. Ook Els is als directrice altijd al aanwezig geweest op

de vergaderingen. Aanwezig op de vergadering is ook de voorzitter van Commissie Mobiliteit om mee te

luisteren.

A. Toelichting van de  initiatieven die op poten gezet zijn

- pilootproject fietspool krokus-pasen



- fietsenstalling postlaan

- schoolstraat (her)waarderen

- kiss en ride zandakkerlaan: piloot in maart

- signalisatie Postlaan/Zandakkerlaan

B. Vacatures in dit project: GEZOCHT

- fietsbegeleiders voor fietspool

- knutselinitatief voor de kiss & bike bordjes en signalisatie postlaan/zandakkerlaan

- knutselproject voor de kleuters: vignetten voor buurtbewoners

- gratis deelname cursus gemachtigde opzichter ifv vrijwillige steward in beurtrol voor schoolstraat en

K&R oversteek kinderen

Voor vragen en geïnteresseerden:

mobiliteit@sportbasisschool.be

Zie ook PPT WERKGROEP in bijlage

4. Samenwerking plukboerderij

Er zijn vanuit de Plukboerderij subsidies aangevraagd om sociaal en inclusief aan de slag te gaan. De

sportbasisschool kan een mogelijke partner zijn. Het lerarenkorps heeft hier zeker zin in. De samenwerking kan

in de vorm van meewerken in de aanplanting en onderhoud zijn, alsook een mogelijke buitenkeuken om mee

aan de slag te gaan. Als er vanuit het OC mensen graag mee betrokken zijn om deze samenwerking verder uit

te bouwen, mogen ze zich zeker kenbaar maken. Misschien zal het pas naar einde volgend schooljaar echt uit

de startblokken kunnen schieten.

5. Roundup

Bedankt aan alle mensen die zo hard hun schouders mee zetten onder deze mooie initiatieven!

We verwelkomen jullie graag op de volgende vergadering op 20 mei om 20u!

Contactgegevens bestuur:

Koen: coppenskoen@gmail.com Daphne: daphnevdbog@gmail.com Celine: celine.rijcken@telenet.be
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